
Mededelingen De hieronder genoemde informatie heeft geen offi  ciële status. De offi  ciële bekendmaking kunt u vinden in het elektronisch gemeenteblad, via www.offi  cielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. 
Aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn nog niet openbaar en liggen ook niet ter inzage. Dit is pas het geval als een omgevingsvergunning verleend is. Ook kan er alleen bezwaar worden 
gemaakt op een verleende omgevingsvergunning, niet op een aanvraag.

Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 8 juni 2022, realisatie 5 camperplaatsen 

en kampeerwinkel (strijdig gebruik regels 
RO), Bruggelaan 62 kadastraal I 1113

Verleende omgevingsvergunning
 - voor bouw woning,  Vaart Zz 133
(09-06-2022)

Verleende evenementenvergunning APV
 - voor organisatie Energiefestival 
Ooststellingwerf 8 juli 2022, Boerestreek     
(14-06-2022)

Fochteloo
Verleende omgevingsvergunning
 - voor vergroten overdekte uitloop, 
West 5 (13-06-2022)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 9 juni 2022, realiseren 5 appartementen 
in bestaand pand, Leeksterweg 2

Makkinga
Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor organisatie Tentfeest Makkinga 24 t/m 
28 augustus 2022, Lyclamaweg 15c
(14-06-2022)

Oldeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
 - voor bouw aanbouw, Oosterwoldseweg 60      
(14-06-2022)

 - voor vergroten pand en realiseren 
bovenwoning, Wolvegasterweg 2A
(15-06-2022)

 - voor plaatsen kunstwerk/ zitgelegenheid, 
Kadastraal F 253 ‘t Stekje Bekhofschans
(15-06-2022)

Verleende evenementenvergunning APV
 - voor Kunstroute Open Stal Oldeberkoop van 
23-07 t/m 21-08-2022 (08-06-2022)

 - voor installatie wereldbol Gaia 22 t/m 24 juli 
2022, Molenbosch II (09-06-2022)

 - voor organisatie Wandeldag Oldeberkoop op 
26 juni 2022, Molenhoek 2 (13-06-2022)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 8 juni 2022, realiseren bedrijfsverzamelge-
bouw, Dertien Aprilstraat 46 kadastraal C 4068

 - op 9 juni 2022, slopen bestaande garage en 
plaatsen nieuw bijgebouw aan bestaande 
woning, Prandinga 6

 - op 13 juni 2022, vergroten dierenverblijf, 
De Logten 17

 - op 14 juni 2022, bouw garage, Hoge Haer 1

Verleende omgevingsvergunning
 - voor verbouw hoofdgebouw, Schapekamp 1     
(13-06-2022)

 - voor milieuneutrale verandering vanwege de 
inzet van elektrische zandwin-apparatuur, 
Weperpolder 18 (15-06-2022)

Verleende evenementenvergunning APV
 - voor organisatie avondmarkt (10-6), 
zomerbraderie (09-7) en pietenmarkt (11-11), 
Stationsstraat en eerste aansluitende deel 
Trambaan   (09-06-2022)

Melding APV
 - voor aanbrengen uitrit, Venekoten kadastraal 
D 1083

Ravenswoud
Verleende omgevingsvergunning
 - voor bouw woning, Compagnonsweg 7A      
(13-06-2022)

Waskemeer 
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 10 juni 2022, vergroten schuur, 
Compagnonsweg 22

Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor organisatie De Beer van Waskemeer op 
25, 26 en 27 augustus 2022, Leidijk 42C     
(14-06-2022)

Ooststellingwerf
Melding APV
 - voor deur aan deur activiteiten Essent tussen 
3 en 30 juni 2022

Wilt u bezwaar maken? 
Voor de procedures verwijzen we u naar 
www.ooststellingwerf.nl/bezwaar
Reacties n.a.v. vergunningen
Uw reacties, bedenkingen, bezwaren of zienswijzen 
kunt u schriftelijk richten aan: Burgemeester en 
wethouders Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

   

Donderdag 30 juni 2022 vanaf 19.30 
uur vergadert de gemeenteraad in 
de raadzaal van het gemeentehuis in 
Oosterwolde. 

Agenda
 - Benoeming leden OWO-klankbordgroep 
 - Benoeming lid OWO 
Rekenkamercommissie

 - Vaststellen bestemmingsplan woningbouw 
Herenweg te Donkerbroek

 - Bestemmingsplan De Kromten, Waskemeer 
 - Ontwerp-omgevingsvergunning voor het 
realiseren van een woning op het perceel 
Leeksterweg 45A in Haulerwijk

Hamerstukken:
 - Doe-agenda Eenzaamheid
 - Doe-agenda Positieve gezondheid
 - 2e padelbaan Tennis Club Oosterwolde
 - Jaarstukken 2021 en begroting 2023 GR SW 
Fryslân

 - Jaarverslag/ voorlopige jaarrekening 2021 en 
ontwerpbegroting 2023 Adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 

 - Jaarrekening 2021 en begroting 2023 
Recreatieschap Drenthe

Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt? 
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht
Het is mogelijk om de gemeenteraad toe 
te spreken in de raadzaal.  Wilt u hiervan 
gebruik maken? Dan kunt u dit tot uiterlijk 
donderdag 30 juni 2022 12.00 uur melden bij 
de griffi  er, via griffi  e@ooststellingwerf.nl of 
telefonisch via 14 0516. U krijgt maximaal vijf 
minuten spreektijd.

De raadsvergadering is te volgen via de website 
(www.ooststellingwerf.nl).

Gemeenteraadsvergadering 

Hoe maak je de stap naar een duurzamer 
leven? Welke (on)mogelijkheden zijn er voor 
duurzame energie en voertuigen? En hoe ga je 
voedselverspilling tegen of hoe voorkom je dit? 

Dit en meer leer je op het gratis Energiefestival 
op 8 juli 2022 van 14.00 tot 20.00 uur op de 
Boerestreek in Appelscha.
Meer informatie vind je op www.efo2022.nl. 

Het college van burgemeester en wethouders 
van Ooststellingwerf maakt hierbij bekend dat 
de gemeente Ooststellingwerf voornemens 
is een perceel bedrijfsgrond, gelegen aan de 
Buurstede op bedrijventerrein Venekoten in 
Oosterwolde te verkopen. Het perceel is ka-
dastraal bekend gemeente Oosterwolde, sectie 
D, nummer 1861 en heeft een oppervlakte van 
37.658 m2.
 
Gemeente Ooststellingwerf geeft hiermee 
uitvoering aan de onderhandelingen die vanaf 
medio april 2021 zijn gevoerd met de beoogd 
koper.

Redenen tot verkoop aan beoogd koper
De gemeente Ooststellingwerf heeft de vol-
gende redenen om aan de beoogd koper het 
perceel te verkopen namelijk:

1. De verkoop van de kavel is openbaar bekend
 De kavel is gelegen op het bedrijventerrein 

Venekoten te Oosterwolde. De verkoop 
van kavels op dit bedrijventerrein is via een 

gemeentelijke webpagina openbaar bekend 
gemaakt. De kavels worden verkocht op 
volgorde van aanmelding.

2. Het bedrijf van de beoogd koper is passend 
in het bestemmingsplan

 In het bestemmingsplan “Bestemmingsplan 
Bedrijventerreinen” uit 2013 is vastgesteld 
welke bedrijven passend zijn. Het bedrijf 
van de beoogd koper is passend binnen het 
vastgestelde bestemmingsplan.

Kort geding
Bent u het niet eens met deze voorgenomen 
verkoop? Dan dient u binnen 20 kalenderda-
gen na dagtekening van deze publicatie op 
de website van de gemeente Ooststellingwerf 
een kort geding aanhangig te maken bij de 
rechtbank Noord-Nederland. Indien u een kort 
geding aanspant, verzoeken wij u ons dit bin-
nen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen 
schriftelijk mede te delen. Bij voorkeur door het 
per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding 
aan gemeente@ooststellingwerf.nl.

Voorgenomen verkoop kavel I op 
bedrijventerrein Venekoten

Kom naar het Energiefestival! 

Eigenaar vaartuig ‘Antares’ gezocht 

Aan de Quadoelenweg in Oosterwolde ligt al 
enige tijd  een vaartuig met de naam ‘Antares’. 
Graag komt de gemeente in contact met de 
eigenaar van dit vaartuig. Dit kan via het 

algemene nummer van de gemeente (14 0516) 
of via handhaving@opsterland.nl.  Als de eige-
naar niet reageert vóór donderdag 30 juni 2022, 
wordt het vaartuig uit het water gehaald.

   Voedselbank
Algemeen telefoonnummer:  (06) 46 33 39 11 (ma t/m vr 9.00 uur tot 17.00 uur). Aanvraag 
voedselpakket telefoonnummer:  (06) 21 62 00 15 (ma t/m vr 9.00 uur tot 12.00 uur). 
Kijk voor meer informatie op www.voedselbankooststellingwerf.nl.
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Openingstijden gemeentehuis
Alleen mét afspraak:

Maandag  08.30 – 12.30

Dinsdag en woensdag 08.30 – 16.30

Donderdag 08.30 – 19.30

Vrijdag 08.30 – 12.30

Bel voor een afspraak naar 14 0516 of maak online een 

afspraak via www.ooststellingwerf.nl. 

Milieustraat
Nanningaweg 47b 

8431 AC Oosterwolde

(0900) 21 00 215

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur

Zaterdag 8.30 - 14.30 uur

Vooraf reserveren via de Afvalapp van 

Omrin of via www.ooststellingwerf.nl/

milieustraat-oosterwolde. 

Gebiedsteam
Gezondheidscentrum 

Brink 1, 8431 LD Oosterwolde 

(0516) 820 100 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

info@gbtoost.nl

Inloopspreekuur

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 13.00 uur

In gesprek met B&W
Voor een gesprek met de burgemeester of 
een wethouder kunt u een afspraak maken via 
14 0516.


